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Vydává obec Sudoměřice u Bechyně
IČO: 252964

Jihočeská vesnice roku 1999

Ve 2130 hod. začíná v kostele Všech svatých půlnoční mše.

Ztráty a nálezy
21. listopadu 2008 byl na autobusové zastávce
v Sudoměřicích, ve směru na Tábor,
nalezen pravděpodobně zlatý prstýnek.
Prstýnek je uložen na obecním úřadě.

MK ČR E 17304

24.prosince v 2100 hod.
budou pro vás na sudoměřické návsi připraveny rozsvícené
svíčky
v papírových pouzdrech. Přijďte vytvořit vzpomínku, cestu,
či uskupení
s ostatními. Těšíme se na vás.
Je více než pravděpodobné, že vás na návsi bude čekat
příjemné a teplé překvapení.

Vážení spoluobčané,
je opět prosinec a tak je čas na malé zamyšlení o roce
minulém a na malý výhled do roku příštího.
Čím se rok 2008 zapíše do historie
v Sudoměřicích? Kromě jiného také tím, že byl dokončen a
schválen první územní plán obce. O jeho postupné tvorbě a
schvalování již bylo psáno několikrát. Byl to dlouhý proces,
který byl poznamenán změnou stavebního zákona a
různými drobnými komplikacemi. Jeho zdlouhavé
schvalování se dotklo řady potencionálních stavebníků,
kteří své záměry museli odložit do doby jeho dokončení. Je
ale konečně na světě a je šance, že pár let vydrží beze změn.
Jedním ze stavebníků, kteří čekali na schválení ÚP
byla i obec. Bez ÚP jsme nemohli zahájit výstavbu sítí pro
budoucí zástavbu rodinných domů. Proto výhled na příští
rok míří tímto směrem. Zahájení výstavby sítí pro RD je
prioritou příštího roku a všechny volné síly i finanční
prostředky půjdou na realizaci této akce. V návrhu rozpočtu
na příští rok je na tento účel připraveno 4 milióny korun a
předpokládám, že tato částka bude ještě navýšena z prodeje
stavebních parcel.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál do
příštího roku pevné zdraví a splnění všech Vašich přání.
St. Houdek

VÁNOČNÍ SVÍCENÍ (VI.)

Ročník 2008 číslo: 6 vydáno: 11. prosince

PF 2009
Šťastné a spokojené prožití
a pevné zdraví do nového roku

svátků vánočních

přejí zaměstnanci obecního úřadu
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Plesová sezóna 2009

13. října 2008
Zastupitelstvo obce schválilo:
Ø Rozpočtovou změnu č. 2/2008.
Ø Prodej pozemku st. p. č. 170/13 o výměře 810m2 v
kú. Sudoměřice u Bechyně panu Adamovi
Marešovi, bytem Sudoměřice u Bechyně č. 83, za
cenu 350,- Kč / 1m2.
Ø Prodej pozemku č. 44/2 o výměře 87m2 v kú.
Bechyňská Smoleč paní Vlastě Pejčochové, bytem
Bechyňská Smoleč 38, za cenu 30,-Kč/ 1m2.
Ø Prodej pozemku č. 45/8 o výměře 12m2 v kú.
Bechyňská Smoleč panu Miroslavu Doudovi,
bytem Bechyně č. 844, za cenu 30,-Kč /1m2.
Ø Záměr prodat pozemek č. 670/1 a 670/3 v kú.
Sudoměřice u Bechyně.
Ø Podání žádosti na firmu E-on na přeložku VN a
vybudování el. přípojek v lokalitě určené k nové
zástavbě v Sudoměřicích u Bechyně.
Ø Dar TJ Sokol Sudoměřice u Bechyně ve výši
20.000,-Kč.
Ø Odkup části pozemku díl c) odděleného z
původního pozemku č. 420/30 GP č. 244 539/2003, o výměře 23m2 v kú. Bežerovice,
lokalita ch. o. Čermák, za celkovou cenu 1.610,Kč od pana Františka Drdy z Bechyně.

¯¯¯
Sobota

17. ledna 2009 - Bechyňská Smoleč

Babský bál
¯¯¯
Sobota

31. ledna 2009 - Sudoměřice

Sokolský ples
¯¯¯
Sobota

21. února 2009 - Sudoměřice

Hasičský bál
¯¯¯
Sobota

28. února 2009 - Bechyňská Smoleč

27. listopadu 2008

Hasičský bál

Zastupitelstvo obce schválilo:
Ø Pravidla pro prodej pozemků určených k nové
zástavbě.
Ø Prodej pozemku st. p. č. 170/14 o výměře 810m2 v
kú. Sudoměřice u Bechyně manželům Karlovi a
Šárce Tůmovým, bytem Bechyně, Obránců míru
804, za cenu 350,- Kč / 1m2.
Ø Prodej pozemků č. 670/1 a 670/3 v kú. Sudoměřice
u Bechyně o celkové výměře 396 m2 firmě
Zemědělská, a. s., Březnice za cenu 30,- Kč / 1m2.
Ø Záměr prodat pozemky nebo jejich části č. 955/15,
955/8 a 955/1 v kú. Bežerovice.
Ø Žádost ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bech. o udělení
výjimky z minimálno počtu žáků na jednu třídu
základní školy.
Ø Žádost ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bech. o udělení
výjimky z maximálního počtu žáků na třídu v
mateřské škole.
Ø Rozpočtovou změnu č. 3/2008.
Ø Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o stanovení
dvousložkové ceny vodného a stočného.
Ø Zřízení termínovaného vkladu u České Spořitelny.

Příští schůze zastupitelstva obce se koná ve
čtvrtek 18. prosince 2008 v 1900 hodin v zasedací
síni Obecního úřadu v Sudoměřicích.
Program:
Ø Hospodaření obce
Ø Rozpočtové změny
Ø Rozpočet 2009
Všichni jste na toto jednání
srdečně zváni.
Sudoměřický zpravodaj, MK ČR E 17304, občasník,
vydává Obec Sudoměřice u Bechyně, IČO 00252964.
Příští číslo vyjde 1. 2. 2009, uzávěrka 20. 1. 2009.
Doručováno všem občanům obce Sudoměřice u
Bechyně.
Redakční rada uvítá jakýkoliv příspěvek a námět na
zlepšení vzhledu a obsahu zpravodaje.
Tel/ fax 381211132, e-mail: obec@sudomerice.cz
www.sudomerice.cz

Zastupitelstvo zamítlo:
Ø Žádost paní Alexandry Partlové, bytem Sudoměřice
u Bechyně 127, o ukončení smlouvy o půjčce č.
200105 dohodou k 31.12.2008.
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OBEC Sudoměřice u Bechyně
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,
kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
Zastupitelstvo obce Sudoměřice u Bechyně se na svém zasedání dne 27. 11. 2008 usneslo vydat na
základě § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě
Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území obce Sudoměřice u Bechyně stanoví
úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě1)
Čl. 2
Stanovení druhu pevné složky
Pevná složka vodného a stočného se stanoví podle kapacity vodoměru.2)
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Ing. Jan Kopáček
místostarosta obce
1)

2)

Stanislav Houdek
starosta obce

§ 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
§ 32 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Vodné a stočné pro rok 2009
Valná hromada Vodárenského sdružení Bechyňsko stanovila ceny vodného
a stočného pro rok 2009. Poprvé je cena vody stanovena jako dvousložková.
Znamená to, že část platby – pevná složka vyjadřuje platbu za přípojku a část
pohyblivá je platbou za množství odebrané nebo vypuštěné vody. Pro Sudoměřice platí následující
ceny:
Vodné:

pohyblivá složka
pevná složka

32,30 Kč /m3
295,- Kč za rok pro vodoměr Qp 2,5 (rodinný dům)
1520,- Kč za rok pro vodoměr Qp 6 (bytový dům)

4,- Kč/m3
36,- Kč za rok pro vodoměr Qp 2,5
190,- Kč za rok pro vodoměr Qp 6
Stočné je vybíráno pouze v Sudoměřicích a Bechyňské Smolči. Ceny jsou bez DPH (9%).
Stočné:

pohyblivá složka
pevná složka

Takto stanovené vodné je cca o 6 % vyšší než v roce 2008. Pochopitelně pro odběratele
s menším odběrem je zvýšení větší, pro odběratele s vyšší spotřebou je cena výhodnější. Více informací
naleznete na http://www.vs.bechynsko.cz
St. Houdek
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Dne 23.9.2008 byla 6. – 9.tř. na školní
exkurzi. Nejprve jsme navštívili Planetárium
v Českých Budějovicích. Průvodkyně nás v malém
studiu seznamovala s tím, jak vypadá obloha
v určitých okamžicích, mluvila o planetách, ukazovala
nám některá souhvězdí. K tomu hrála příjemná hudba.
Poté jsme ještě zhlédli film o vesmíru. Čas rychle
ubíhal, ihned z Planetária jsme se vypravili do ZOO
Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Byli jsme překvapeni,
jak se zoologická zahrada od naší poslední návštěvy
rozrostla. Někteří z nás si také odnesli neobvyklý
zážitek. Byli právě u medvědích klecí, když přišla
ošetřovatelka medvědy krmit a zvědavcům odpovídala
na otázky. Při exkurzi jsme se dověděli spoustu
zajímavostí.
Lucie a Veronika Valešovy, 8.tř.

V úterý 21.října se na naší škole
v Sudoměřicích u Bechyně uskutečnila již tradiční
„Drakiáda“. Organizovali ji žáci 9.třídy. Soutěžilo se
jako vždy ve třech disciplínách: nejvyšší let, nejdelší
let a nejhezčí drak, kterého vytvářela vždy celá třída
dohromady.
Po skončení polední přestávky se všichni žáci
sešli před školou a pomalu se přemístili na fotbalové
hřiště.
Závod slavnostně zahájila paní ředitelka. Naštěstí nám
vyšlo počasí, a tak všichni mohli vesele závodit.
Nejlepší závodníci byli oceněni diplomem.
Diana Sokolová, 9.tř.
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Na letišti

Dne 22.10.2008 jsme byli pozváni na
bechyňské letiště, kde probíhala generální zkouška na
přehlídku, která se pak konala v Praze na počest
vzniku Československa. Vojenská hudba doprovázela
pochod
jednotlivých
armádních
složek
a
integrovaného záchranného systému. Počasí nám moc
nepřálo, byla mlha, a tak jsme průlet letadel jen
slyšeli.
Přehlídka se nám všem velice líbila. Po jejím
ukončení jsme odjížděli plni zážitků zpět ke škole, kde
jsme pak pokračovali ve vyučování.
Alena Pucová, 8.tř.

Dne 16.října byl první stupeň a mateřská
školka v Táboře na divadelním představení Broučci.
Do divadla jsme jeli vlakem a zpátky autobusem.
Divadlo bylo o tom, že brouček byl ještě malý na to,
aby létal s tatínkem a kmotříčkem svítit lidem. Když
divadlo skončilo, tak jsme navštívili obchodní dům
Dvořák, kde jsme si mohli koupit nějaké drobnosti.
Poté jsme se autobusem vrátili do školy a pokračovali
v učení.
Divadlo se nám moc líbilo a budeme se těšit
na další představení.
Kačka Šimková, 5.tř.
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Drakiáda
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V říjnu proběhlo školní kolo astronomické
olympiády, jehož se zúčastnili žáci 6. – 9.třídy.
Úspěšnými řešiteli na naší škole jsou:
Kristýna Michalková, Michala Nováková, Žaneta
Syručková, Václav Opatrný, Eliška Kubíčková, Pavla
Ambrožová, Diana Sokolová, Michal Kuthan, Jana
Šimková, Lucie Valešová
Mgr. Iva Hemerová

Cvičení v přírodě

Dne 21.10.2008 se 1. – 5.třída vydala na
cvičení v přírodě. Zrána se zdálo, že se den zahalí do
mlhy, ale nakonec se na nás usmálo sluníčko. Prošli
jsme Černickou oboru směrem k Bechyňské Smolči.
Po cestě jsme postavili krásné a vskutku originální
zahrádky a domečky pro skřítky z přírodního
materiálu. Zhlédli jsme voliéru bažantů ve Smolči.
Děkujeme panu majiteli za zajímavé povídání a
možnost podívat se zblízka. Po tomto nevšedním
zážitku jsme si to namířili zpátky do Sudoměřic. Den
se vydařil a nám se moc líbil.

Základní škola a Mateřská škola
Sudoměřice u Bechyně přijme od 1.3.2009
zaměstnance na úklid školy na částečný
úvazek. Bližší informace na tel.č. 381 211 139.

Paní učitelky a děti
Hezké prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
spokojenosti a radosti po celý příští rok 2009
Vám přejí všichni žáci a pracovníci
základní školy a mateřské školy.

Na vebových stránkách obce je
všem zájemcům k dispozici
zpráva o činnosti naší školy
za školní rok 2007/2008.
Tištěná verze je na obecním úřadě.
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Předvánoční povídání O zemi modrých kamenů a kraji, kde je nebe na zemi.
Advent je ten nejvhodnější čas na povídání pohádek a pověstí ze starých časů. Dnes si
budeme povídat o tajemství modrého vltavínu, o krásné čarodějnici Emroně, a také o tom, proč zanikly Černičky
a vznikla Černická obora.
Jednou za sto let se prý najde modrý vltavín. Odjakživa se mu říkalo buď nebeský nebo boží kámen.
Přinášel prý lidem štěstí a bohatství a dokázal i léčit nemoce. Má obrovskou moc a ve špatných rukách dokáže
nadělat mnoho zla. S jeho pomocí dokázali lidé mluvit i s mrtvými, se zvířaty, s duchy a i s bohy. Nebeský
kámen se mu říká i v Německu, Americe a Číně. Tam je považován za nejvzácnější kámen na světě a cenou se
rovná diamantům. Podle pověsti se nachází jen u nás v jižních Čechách, v kraji, kterému se od pradávna říkalo
„Země modrých kamenů“ nebo „Nebe na zemi“. Mnohého překvapí, že tato zem se nachází mezi městy
Bechyně, Týn nad Vltavou, Soběslav a Veselí. Jezuité tvrdili, že je tu vchod do pekla a je to prý kraj čarodějnic.
Modré vltavíny pak nazývali čertím lejnem a lidé jim říkali zkamenělé vodníkovy slzy.
Básník Antonín Jaroslav Puchmajer, vltavotýnský rodák, zaznamenal pověst vykládanou
po hospodách a na dračkách o tom, že v tomto nebeském kraji se kdysi strhla velká bitva mezi
dobrem a zlem. Na zemi a na nebi svedly velkou bitvu šiky čertů a andělů, při níž hořela země,
tavily se skály a tekly jako voda a skoro všechna zvířata a lidé v tomto kraji pomřeli. Bitvu nejprve
vedli nebeští andělé, ale mnoho jich pomřelo. Tak najímali do svých řad obyčejné chasníky a učili
je ovládat blesk, hrom a oheň pomocí modrých kamenů. Čerti zas najímali do svých řad ženské a
jim velela čarodějná kráska Emrona, která také vládla modrými kameny. Bitva skončila vítězstvím
andělů, kteří se vrátili na nebe. Čerti a čarodějnice se tak od té doby, čas od času shromažďují v lese,
v místech, kde dříve stávala ves a tvrz zvaná Černice, a provozují zde své reje. Nebeské dcery Emrony se
sesednou okolo ohně, nejprve tančí a zpívají a pak se dostanou do tranzu a začnou vrhat modré vltavíny k nebi.
Nebeské kameny dělají po obloze rudé čáry a po nich se spouštějí čerti a rarachové na ohnivých vozech. Pak prý
spolu obcují tak divoce, že praskají a padají stromy a je všude cítit síra. Páter Johan Heinrich Gruber, který se
v noci ubíral ze Soběslavi do Hvožďan, byl svědkem takového čarodějného sabatu. Na vlastní oči viděl, jak se
po světelných čarách spouští dolů rarachové a tančí s čarodějnicemi za pekelné hudby. Čerti se svlékali ze své
kůže a odhazovali i rohy. Všiml si, že některé ženy, co s nimi tančily, byly okolní selky a chalupnice. Byly však
omámené, jako opilé durmanem a rulíkem. To ještě stály Černičky a tvrz Černická a tak páter nelenil a utíkal na
tvrz, kde zburcoval zemana a ten zase zburcoval bavorské rejtary co u něho náhodou nocovali. Vypravili se
všichni do lesa a tam se jim povedlo pochytat omámené ženy a zavřít je na tvrzi do sklepení. Ostatní se
s velkým rachotem vznesli na ohnivých vozech na nebe a ulétli. Jaké však bylo jejich zděšení, když ráno uviděli
polapené ženy jak křepčí u ohně u rybníka a dvě z nich házely modré vltavíny k obloze, která se celá rozzářila.
Velitel velel k útoku na čarodějnice, ale to se spletl. Ženy se zaměřily na vojáky a začaly metat modré kameny
mezi ně. Vojáci podlehli smrtícím paprskům vltavínů a měnili se v hromádky popela. Vojákům vyrazil na pomoc
černický zeman, ale čarodějnice za pomoci slétajících se ďáblů zemana spálily a celou tvrz rozmetaly do všech
stran. Spolu s tvrzí vypálily i větší část vesnice Černičky. Kdo se včas neschoval nebo neutekl, byl na prach. Jen
málo jich přežilo a ti pak vyprávěli jak čarodějné ženy nasedly s čerty do ohnivých vozů a vznesly se na oblohu.
Pak se o výpovědi svědků začala zajímat církev a spolu s vrchností rozhodla, aby byli vystěhováni a byla jim
vrchností vystavěna Nová Ves na kraji lesa. Rychle bylo rozhodnuto udělat v lese oboru, postavit ploty a
zamezit vstupu do obory. Vjezd byl střežen třemi branami a i jinak bylo zamezováno vstupu obyvatel na tato
místa. A tak zanikly Černičky s tvrzí a vznikla Černická obora. Na události se rychle zapomínalo a to také proto,
že všem svědkům bylo nařízeno věčné mlčení. Zlí jazykové však vykládaly, že všechny čarodějnice neodlétly
na nebe, ale že porůznu mezi námi žijí a schovávají si modré kameny, které můžou někdy použít. Také se říkalo,
že kutání krevele v oboře je jen zástěrkou pro hledání modrých vltavínů.
Pověst zaznamenal před rokem 1780 písmák Šmauz z Týna nad Vltavou od lidí, kteří si ji potajmu
vykládali. Do Vltavotýnských pověstí ji zařadil již zmíněný A. J. Puchmajer. V roce 1867 byla pověst
zpracována do dožínkového kalendáře a to verze, kterou zaznamenal sudoměřický farní učitel a ředitel školy
Rudolf David, který dodával, že na jeho podnět napsal básník K. J. Erben píseň „Ďáblova nevěsta“. V ní se
zpívá o švédském vojákovi a čarodějné krásce Emroně, která čarovala pomocí modrých kamenů v kraji
čarodějnic, kde bylo nebe na zemi.
Potud pověst. Až si ji večer přečtete, jděte rychle k oknu, podívat se, zda po obloze neplují ohnivé vozy
s čerty a krásnými čarodějnicemi, které metají modré kameny. Možná zahlédnete i někoho, kdo s motykou utíká
do Černické obory. Co tam asi bude kopat ? Že by hledal modré vltavíny….
Pro adventní podvečerní pobavení z „Vltavotýnských pověstí“ vybral obecní kronikář Fr.Stach
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Víte jak vznikly jesličky ?
Vánoce si můžeme jen stěží představit bez jesliček, „betlému“. Víte, jak tradice jesliček vznikla?
V roce 1223 trávil František z Assisi Vánoce na panství italského šlechtice Giovanni di Velita.
Zde dostal nápad vyobrazit výjev, popisovaný v evangeliu svatého Lukáše. Vybral si k tomu jeskyni na
kopci u vesnice Greccio, kam 24. prosince pozval vesničany z okolí. Zde pak u jesliček s oslíkem a
telátkem sloužil mši a četl úryvky z evangelia. To byl první živý obraz Betlému s výjevem právě
narozeného Krista, uloženého v jeslích a také první půlnoční mše.
Od té doby se tradice zobrazování betlémské události šířila do celého světa a nabývala
nejrůznějších forem, jak živých obrazů, tak soch i malých figurek, dokreslujících kouzlo Vánoc v
mnohých domácnostech. K ústřednímu motivu Krista v jesličkách, panně Marii a sv. Josefovi postupně
přibývaly figurky tří králů, pastýřů a oveček.
Později
přibývaly
figurky
lidí
nejrůznějších profesí a lidová tvořivost a fantazie
nebrala mezí. V kolekcích figurek z minulého
století tak najdeme kováře, kominíky, vojáky,
pekaře atd.. Stavitelé betlémů se předháněli a
předhánějí ve snaze vytvořit co největší a
nejsofistikovanější díla. Vznikly tak betlémy
mechanizované, i betlémy s figurami v životní
velikosti.
Největší betlém na světě vytvořil český
řezbář Jiří Halouzka z Jiříkova. V prosinci 2007
měl betlém 138 dřevěných soch v životní
velikosti.

Kalendárium: Josef Lada
narozen 17. prosince 1887 v Hrusicích
zemřel 14. prosince 1957 v Praze
České Vánoce si již řadu let bez pohlednic s ilustracemi Josefa Lady dokážeme
jen těžko představit. Ladovy obrázky se staly nejen symbolem idylických Vánoc, ale
také české vesnice.
Josef Lada patří mezi nejznámější české malíře, ilustrátory, karikaturisty a také
spisovatele. Pro děti napsal například pohádky Kocour Mikeš a O chytré kmotře lišce, ilustroval
Českého Honzu, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války a další knihy od Jaroslava Haška. Dále
ilustroval Borovského Tyrolské elegie, Krále
Lávru, Epigramy; Erbenovy a Drdovy pohádky.
Věnoval se také tvorbě výprav, scén a
kostýmů k divadelním hrám, operám (v
Národním divadle Strakonický dudák, V studni,
Prodaná nevěsta, Čert a Káča, také v divadle
Vlasty Buriana Ukradený dědeček, v Městském
divadle k vlastní hře O kocouru Mikešovi
podobně jako ve Státním divadle v Brně Bubáci
a Hastrmani).
Byl hlavním výtvarníkem
českého filmu Hrátky s čertem, natočeného
podle stejnojmenné divadelní hry Jana Drdy.
Lenka Marešová - knihovnice
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Fotbal
První listopadový víkend ukončily okresní fotbalové soutěže svoji
podzimní část. Naše mužstvo ve svém letošním posledním mistrovském utkání
dokázalo na hřišti Meteoru Tábor zvítězit, ale v celkovém pohledu na právě uplynulý podzim
převládá hlavně zklamání. Z jedenácti odehraných utkání jsme třikrát slavili vítězství a osmkrát
odešli naši hráči ze hřiště poraženi. Konečný účet znamená 9 bodů a v tabulce to stačí na 10.
místo. Nejlepším podzimním střelcem mužstva se stal Josef Dušek, který střelil 4 branky. Při
pohledu na tabulku je jasné, že naše fotbalisty v jarní části čeká boj o záchranu a že důležitý bude
každý získaný bodík.
Fotbalový oddíl se může po podzimu přece jenom něčím pochlubit. Konečně se podařilo dodělat
nové fotbalové hřiště v Bechyňské Smolči, které bude sloužit všem sportovcům. Pro naše hráče to
bude náhradní hrací plocha, která bude využívána hlavně v zimní přípravě a tím bude trávník na
hlavním hřišti v Sudoměřicích ušetřen. Za to, že nové hřiště bude sloužit už letošní zimu, musíme poděkovat
hlavně Obecnímu úřadu v Sudoměřicích a firmám Rosa Sudoměřice a Agra Březnice, které nám hodně pomohly.
Hřiště bude otevřeno na Silvestra, kdy v tradičním fotbalovém utkání ženatí - svobodní nastoupí místní hráči a
jejich hosté.
Rok 2008 pomalu končí a to je příležitost poděkovat všem členům Sokola za jejich práci a čas, který obětují ve
prospěch sportu, našim sponzorům, kteří nám pomáhají a všem popřát šťastné a klidné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2009 hlavně hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
Jan Šonka
CVIČENÍ ŽEN V SOKOLOVNĚ:
matky s dětmi se Šárkou úterý

1600 - 1700

TJ Sokol Sudoměřice u Bechyně
všechny srdečně zve na tradiční

Sokolský ples

seniorky

s Martou

středa

900 - 1000

ženy

se Šárkou

čtvrtek

1800 - 1900

v sobotu 31.1.2009 ve 2000hodin
v sudoměřické sokolovně.
K poslechu i k tanci hraje
ženy
s Martou čtvrtek
1900 - 2000
FORTE MELODI.
TJ Sokol Sudoměřice u Bechyně děkuje svým sponzorům, podporovatelům a spolupracovníkům za velkou
pomoc v naší snaze pečovat o budovu sokolovny a o sportovní a kulturní vyžití v obci v právě končícím roce.
Všem přejeme pohodové Vánoce a hodně štěstí a pevné zdraví v novém roce 2009!
Za TJ Sokol Sudoměřice u B. Eva Dušková

Rozdělování dotací z EU na Bechyňsku pokračuje!
Na přelomu srpna a září letošního roku MAS Lužnice, o.s., vyhlásila
1.Výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů z programu Leader.
Celkem bylo přijato 8 žádostí od zemědělců, podnikatelů, obcí a nestátních
neziskových organizací na Bechyňsku. V současné době podléhají tyto
projekty kontrole přijatelnosti na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního
fondu. Mezi úspěšné žadatele bude rozděleno téměř 4,5 milionu Kč dotací!! Podporu získaly 2
projekty zemědělců, dále 1 podnikatelský projekt, 1 projekt podnikatele v cestovním ruchu, 2
projekty obcí a 2 projekty příspěvkových organizací města, nad kterými ale visí otazník, zda se
jedná o oprávněné žadatele.
Aktuální je 2. výzva k předkládání žádostí o podporu projektů z programu Leader, kterou
MAS Lužnice, o.s., vyhlásila 15. 12. 2008. Příjem žádostí potrvá do 30. 1. 2009 v kanceláři MAS
Lužnice v Sudoměřicích u Bechyně. V této výzvě se bude mezi úspěšné žadatele rozdělovat
zhruba 5 milionů Kč.
Finance jsou určeny na podporu zemědělců, kteří mohou žádat např. na výstavbu a
rekonstrukci stájí, hal, sil, skladovacích prostor, budování pastevních areálů či investice do
technologií a zařízení potřebných pro zajištění provozu v rostlinné i živočišné výrobě;
podnikatelé mohou žádat např. na podporu zakládání podniků, na výstavbu, rekonstrukci, vybavení a modernizaci
provozoven, na nákup strojů a výrobních zařízení atd.; pro podnikatele v cestovním ruchu je zajímavé žádat např. na
výstavbu a rekonstrukci ubytovacího zařízení, které je spojené s nákupem vybavení, na výstavbu příjezdové cesty,
parkovací plochy, apod.; široké možnosti o co žádat mají určitě i obce a nestátní neziskové organizace např. na výstavbu a
rekonstrukci hřišť, sportovišť, kulturních domů, škol, senior domů a na pořízení materiálně-technického zázemí těchto
budov.
Bližší informace získáte v kanceláři MAS Lužnice, o.s., v Sudoměřicích u Bechyně (budova Obecního úřadu) nebo
na internetových stránkách www.masluznice.bechynsko.cz, kde najdete plné znění výzvy a opatření, do kterých lze žádat.
V případě zájmu o některou z uvedených podpor se ihned obraťte na: Mgr. Andreu Mikešovou, tel.: 774 424 078,
e-mail: mas.luznice@sudomerice.cz.
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DOTEKY TRADICE – lidová řemesla v dnešní době - 2008
Stručná zpráva o uskutečnění projektu o.s. TATRMANI

Na tomto místě předvánočního
zpravodaje jste před rokem měli
možnost najít článek se stejným
tématem. Myslím, že nebude na škodu
se témuž tématu věnovat i letos.
Je tomu již neuvěřitelných 8 let, co o. s. Tatrmani
organizuje v Sudoměřicích kurzy lidových řemesel. Některá
témata kurzů se zřejmě pro svou oblibu opakují, někdy jsou
volena témata nová. Stejně je tomu i s účastníky. Řada z nich
se vrací opakovaně, někdy sebou přivedou své známé, někdo
zavítá na kurz zcela poprvé ze zvědavosti. Jedno ale mají
všechny kurzy společné. Vždy na nich panuje dobrá tvůrčí
nálada a domácí pohoda. Snad proto jsou stále hojně
navštěvované.
Již tradičně každý ročník končí výstavou výrobků
z kurzů a předvánočním posezením. Stejně jako loni i letos
ho zahájily děti z mateřské školky pěkným vystoupením.
Stejně jako loni jsme se do jindy velké zasedací místnosti
nemohli vejít. Paleta výrobků byla nepřeberná, a co víc, letos
Tatrmani dostali i dárek - krásné háčkované ozdoby na
stromeček. Výstavu doplnil i léta pečlivě udržovaný,
staročeský betlém.
Je potěšitelné, že do této akce se lidé zapojují
spontánně, nezištně a tak jaksi samozřejmě. Kurzy lidových
řemesel v Sudoměřicích dlouhodobě podporuje i Jihočeský
kraj.
Chtěl bych tedy na tomto místě poděkovat všem,
kteří se na organizaci kurzů podílejí, všem, kteří své výrobky
na výstavu zapůjčili či darovali, dětem a paním učitelkám
z MŠ za pěkné vystoupení a také všem účastníkům kurzů a
návštěvníkům výstavy. Organizátorům jistě bude celý rok
vrtat hlavou, jak příště výstavu zorganizovat, abychom se
všichni vešli.
Jen pro pořádek uvádím seznam letošních kurzů.

St. Houdek

SEZNAM SETKÁNÍ LIDOVÝCH KURZŮ ŘEMESEL V ROCE 2007
kurz - téma
košíkářství
skleněné korálky
malování na hedvábí
keramika
ruční papír
drátěný šperk a vánoční ozdoby
keramika
vitráže technikou tiffany
adventní vazba

datum
5. 4.
12. 4.
5. 7.
20. – 29. 7.
20. 9.
11. 10
1. – 2. 11.
8. 9. 11.
6. 12.

lektor
Miluše Bubelová
Petr Stehlík
Lucie Absolonová Svobodová
7 lektorů
Lenka Houdková
Irena Brůčková
Zuzka Lacová, Jan Brůček
Petr Švamberg
Eva Houdková

počet účastníků
16
23
13
26
8
17
15
14
17

Informace e-mailem
Obecní úřad nabízí všem zájemcům zasílání krátkých zpráv elektronickou poštou. Bude se jednat o krátké
zprávy např. při přerušení dodávky vody a el. energie, pozvánky na akce konané v obci, informace o uzavření pošty
atd. Pochopitelně souběžně bude zachován současný systém zveřejňování zpráv na vývěsních deskách. Stejné zprávy si
bude možné přečíst i na webových stránkách obce na adrese: www.sudomerice.cz.
Máte – li o tuto službu zájem, sdělte obecnímu úřadu svoji e-mailovou adresu a budete zařazeni do adresáře.
e-mailová adresa obce je obec@sudomerice.cz
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